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Møtetittel:  Samarbeidsmøte mellom Ålesund sjukehus og 
omliggende kommuner 

 

Møteleiar:  Elisabeth Siebke  
Referent: Britt Valderhaug Tyrholm  
   
Dato: 05.01.2021  
Tidspunkt: Kl. 1515-1600  
Stad: Skype  
    

Formål med møtet: 
«Dette er et møte der vi kan dele informasjon, og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt. Vi 
må i fellesskap sikre informasjon, redusere uønsket variasjon og drøfte beslutninger som kan 
utfordre pasientflyt.» 
 
Tilstede: 

Ålesund Torfinn Stranden Vingen, Synnøve Vasstrand Synnes,  Aleksander Sommerdalen,  
Jonas Vegsundvåg 

Stranda   

Giske  Anne Line Sommerdalen, Lene Bjørlo Overå 

Fjord Karl Andre Birkhol 

Sula  Grethe Elise Gjørvad Øen, Marianne Kolsvik Bjerkevåg 

Vestnes   

Sykkylven  

Ålesund 
sjukehus/HMR 

Elisabeth Siebke, Jorun Bøyum, Inge Ødven, Sindre Klokk, Per Erik Tødenes; Brit 
Ingunn Hana, Britt Valderhaug Tyrholm, Leif-Erling Løvoll, Karl Arne Remvik, Lars-
Erik Sjømæling 

Fylkesmannen  

 
Saksliste:  

o Referat fra møtet 16. desember OK? Utsendt mandag 11. januar. 
o Status smitte, testing og tilgjengelig smittevernutstyr + vaksinering. 
o Diskusjon, spørsmålsrunde om aktuelle tema.   Evt. aksjoner 
o Ledig stilling som ALIS ved Ålesund sjukehus. Orientering v/ Jorun Bøyum 
o Evt.  

 

 
Fra diskusjon/spørsmålsrunder 

Sak Diskusjon Oppfølging 

Referat  Referatet ble godkjent og legges ut på samhandlingssiden   

Status 
testing, 
smitte,  
tilgjengelig 
smittevern-
utstyr og 
vaksinering 

Ålesund sjukehus: Det er to pasienter med covid-19 innlagt ved 
sykehuset på møtetidspunktet. Veldig varierende aktivitet, der 
situasjonen kan endre seg raskt. Egne smittevernutfordringer knytt til 
de som har vært på reise. En har vært relativ heldig.  Det har ikke vært 
positive på lenge blant tilsette. Når det gjelder smittevernutstyr, så er 
kapasiteten 7-9 uker. OK, dersom det ikke skjer noe ekstraordinært.  
Vaksinering: Helseforetaket har mottatt 30 ampuller a 6 vaksinedoser, 

Løpende 
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180 vaksiner totalt. Det er meldt inn behov for 1600 vaksiner. Fått 
tilsagn om ca 800 vaksiner.  Tilsatte innenfor de akutte tjenester blir 
prioritert. 30 stk ampuller til Ålesund sjukehus, 20 stk til Molde 
sjukehus, 10 stk til Kristiansund sjukehus og 10 stk til Volda sjukehus. En 
har såvidt begynt med vaksineringen. 
 
Giske kommune: Det har ikke vært positive i Giske kommune på en god 
stund. Ved flyplassen har det vært testet positive gjestearbeidere til 
bedrifter i Ulstein kommune og Vestnes kommune. Ved flyplassen 
tester en stort sett alle. 15% gikk videre til den kommunen skal de til, 
med beskjed om å teste seg der. Det er anbefalt testing på flyplassen, 
men en har ikke hatt hjemmel for å kreve det. Det er endra på nå som 
det er påbud om testing. Færre passasjerer som kommer med fly. Det 
har vært godt jobba på flyplassen.  
 
Giske kommune har mottatt et begrenset antall vaksiner. Tre heldige 
tilsatte er blant dem som får vaksine nå. 
 
Sula kommune: Arbeidet med smittehåndtering og smittesporing på de 
russiske båtene er endelig over. De siste ukene har en arbeidet med 
smitte hos tilreisende fra andre land. Noen har testet svakt positivt. 
Dette er vurdert som om sykdommen/symptomene er i sluttfasen. 
Begynner så smått å vaksinere helsepersonell fra uke 2.  
 
Ålesund kommune:  
Det var et oppbluss av smitte i jula med flere utbrudd. Godt jobba med 
smittesporing og god kontroll på smittevernet.  
Kommunen har mottatt 41 ampuller med vaksiner i uke 1. 
Sykehjemspasienter med langtidsvedtak er prioritert. 8% av vaksinene 
går til personell i legetjenesten og ved ØHD tilbudet. Kommunen får 
ytterligere 47 ampuller. Etter at sykehjemspasientene er vaksinert, vil 
ca 50% av vaksinene gå til personalet. En følger anbefalingene fra 
Helsedirektoratet. De mest utsatte får vaksine først.  
Det er bra belegg og god sirkulasjon ved ØHD tilbudet.  
 
Fjord kommune: Situasjonen er rolig og kontrollert. Ikke smitte nå. 
Vaksinering er godt i gang. Har brukt 20% på helsepersonell, der en har 
begynt med legene.  Det ble stilt spørsmål om hva en gjør når det 
gjelder tilbud om vaksine overfor de innbyggere som har fastlegen sin i 
annen kommunen enn der en bor.  

Aktuelt fra 
helsefore-
taket 

Labben har gradvis økt sin kapasitet. Kan nå håndtere 13000 prøver pr 
uke. Beste kapasitet i landet. Har vært noe plunder og heft. Labposten 
informerer om nyheter fortløpende.  

 

Dato for 
neste møter 

Disse møtedatoer er bestemt: onsdag 10. februar, onsdag 
10.mars. kl 1515-1600  

 

 
 
Møtet ble avslutta ca kl 1600 
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Referent Britt Valderhaug Tyrholm/ Elisabeth Siebke 
 
 


